
Kto w strachu »yje, ma fobie, l¦ki,
niechaj przyjedzie do Magdalenki.
A kto si¦ smuci, czuje skrzywdzony,
niechaj natychmiast rusza w te strony.

Wi¦c przyjechali±my na rekolekcje.
B¦dziemy robi¢ wªasnych zwªok sekcj¦.
Ksi¡dz �ukasz, Ewa i animatorzy,
co ka»dy na nas strasznie si¦ sro»y,
nas ostrzegaj¡: to trudna droga,
macie nas sªucha¢ jak Pana Boga!
�adnych komórek, ksi¡»ek czytania,
k¡pieli w nocy, w ciszy gadania.
W ciszy si¦ wsªuchuj w Pana Jezusa.
Niech �wi¦ty Duch twe serce porusza.

Najpierw pytanie Pan Bóg ci stawia:
Z kim si¦ przez tydzie« b¦dziesz rozprawia¢?
Kto twoje »ycie zniszczyª, wypaczyª?
I komu pragniesz z serca przebaczy¢?
I wtedy widzisz: oto twój wróg!
Niechaj ci¦ przed nim strze»e Pan Bóg!
To on ci¦ skrzywdziª, rany ci zadaª.
Tobie to wcale nie odpowiada.

Ale ci wolno si¦ tym zasmuci¢,
gniew, zªo±¢ i »ale z siebie wyrzuci¢,
opisa¢ w listach (dr»¡ dªugopisy),
na papier przela¢ serca kulisy,
gniew wyªadowa¢, szczerze si¦ wkurzy¢
(Pan Bóg nie zdziwi si¦ ni oburzy),
do lasu wybiec, rycze¢ jak lew,
wyrwa¢ z korzeniem drzewo i krzew,
podrze¢ i potªuc co± w drobny mak,
rzuci¢ kamieniem, obsika¢ krzak,
podpali¢ papier, podrze¢ i zmi¡¢�
A wszystko po to, by gniew z serca zdj¡¢.

Lecz winowajcy przebaczy¢ trza.
Chwileczk¦... co on mi za to da?
Masz si¦ nawróci¢, »ycie odmieni¢,
kocha¢ mnie, buty wyciera¢ w sieni,
masz mnie czci¢, lubi¢, sªucha¢, szanowa¢,
codziennie zmywa¢, obiad gotowa¢,
masz da¢ mi wolno±¢, spokój, swobod¦,
rzuci¢ palenie i spuszcza¢ wod¦,
dostrzec zgubione trzydzie±ci deka,
zobaczy¢ we mnie wreszcie czªowieka,
nie krzycze¢ na mnie, porzuci¢ chlanie,
co dzie« mi robi¢ do ªó»ka ±niadanie,
masz by¢ uprzejmy, miªy, ukªadny,
wci¡» u±miechni¦ty, szczupªy i ªadny,
oszcz¦dza¢ ±wiatªo, mydªem si¦ my¢
i niech si¦ wreszcie da z tob¡ »y¢!



Pan Bóg przychodzi w lekkim powiewie.
I chce ci¦ spotka¢ na krzy»a drzewie.
Spuszcza na ciebie deszcze miªo±ci.
Wyci¡ga z grobu twe zeschªe ko±ci.
O±wietla blaskiem sªo«ca poznania
prawdy, co ci¦ wyzwala z konania.
Ucisza burze tªumionej zªo±ci
i Swoim Ciaªem i Krwi¡ ci¦ go±ci.
Sypie jak ±niegiem swymi ªaskami
i ci¦ obmywa czystymi ªzami.

Pan ci¦ obdarzyª serca pokojem!
I ci otwiera nieba podwoje.
I nagle... mo»esz kocha¢ czªowieka,
który na przebaczenie wci¡» czeka,
który jak ognia go potrzebuje...
Ju» nienawi±ci do niego nie czujesz.
By byli jedno�Ojcze spraw
i wszystkich razem nas w niebie zbaw!

Wskazówki sceniczne
W drugiej stro�e wszyscy si¦ ªaduj¡ na scen¦ z plecakami, walizkami itd. A potem z niej schodz¡, bo po co maj¡ na niej dªu»ej siedzie¢.
W trzeciej stro�e przy sªowach �Oto twój wróg!� wkracza na scen¦ jaki± zarys czªekoksztaªtny na prze±cieradle lub kocu. Nie wida¢ tego, kto trzyma koc. Chodzi o to, »eby przedstawi¢ �winowajc¦� jako pozbawinego w pewnym sensie cech ludzkich, abstrakcyjnego i wzbudzaj¡cego l¦k. A potem si¦ oka»e, »e on jest normalnie czªowiekiem.
Nast¦pne trzy zwrotki zostawiam wªasnej interpretacji re»yserów i aktorów.
W ostatniek zwrotce, gdy przebaczenie ju» si¦ dokonuje, prze±cieradªo lub koc spada. Okazuje si¦, »e za nim stoi czªowiek. Który notabene zaraz przytula si¦ z rekolektantem.


